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JUSTIFICATIVA 
 
 

A presente alteração encontra amparo legal no artigo 1°, inciso 11 e artigo 2° da Lei 13.180 
de 27 de setembro de 200 I que reza: 
 
"II - não sendo homônimas, apresente similaridade ortográfica, fonética ou fator de outra 
natureza que gere ambigüidade de identificação (cópia anexa)". 
 
A comunidade dos moradores residentes na Praça Torquato Plaza se mobiliza para 
homenagear o saudoso líder comunitário Sr. Ferdinando da Silva, que como tal, sempre 
trabalhou muito para o progresso do bairro, bem como voltou a sua luta a favor dos Idosos 
do bairro. 
 
Foi fundador da "Associação dos Idosos Vida Nova de Sapopemba", fundada em 1992. 
Desenvolveu seu trabalho junto a Pastoral da Saúde da Comunidade de Santo Antonio, com 
o objetivo de proporcionar uma qualidade de vida melhor ao idoso, juntamente com sua 
esposa "Rosa", iniciou os trabalhos em 1986, através de reuniões feitas em sua própria 
residência. O movimento ganhou assim, prestígio e adeptos, sendo hoje um dos grupos de 
terceira idade mais expressivos da região. 
 
Ferdinando Silva desenvolveu grandes trabalhos em prol da comunidade idosa carente da 
região que encontrava-se abandonada e excluída da sociedade. Dentre todas os trabalhos 
totalmente gratuitos que proporcionou destacam-se alfabetização de adultos, atividades de 
educação física, cursos de confecção de bonecas, alfabetização, tricô, pintura em tela e 
tecido, oficina de costura, aulas de música, expressão vocal juntamente com o coral 
seminários e palestras com especialistas médicos na área geriátrica e outros, bem como 
distribuição de medicamentos à população carente da região. 
 
Destaca-se ainda, o fato de que o trabalho do saudoso líder também sempre foi 
desenvolvido independentemente de convênios com qualquer órgão público, sendo que 
todos os recursos da entidade são gerados pelo próprio trabalho desenvolvido na 
comunidade. 
 
Dessa forma o que a comunidade requer é que se perpetue a memória do saudoso Líder 
Ferdinando da Silva. 
 
Assim propomos com este projeto de lei homenagear com a denominação de "Praça 
Ferdinando Silva" a atual Praça Torquato Plaza localizada no bairro de Jd. Grimaldi. 
 
Espero assim. contar com a aprovação dos meus nobres Pares. 
 
 

Sala das Sessões, 07 de junho de 2004. 
 

JOSÉ AMÉRICO 
Vereador - PT 


